
  



Úvodník 
Ahoj, spolužáci, dobrý den, naši učitelé. ☺ 

Je tu konec měsíce a též školního roku, tudíž i další číslo Tornáda. V 
něm se dozvíte například, jak dopadla exkurze do Terezína, jak přijímací 
zkoušky do matematických tříd, nebo něco o dětském galavečeru. 
Červen je posledním měsícem školního roku 2014/2015.Za všechny 
členy Tornáda vám přeji hezké a příjemné prožití letních prázdnin a také 
bychom se rádi rozloučili s 9. třídami a popřáli jim hodně štěstí do 
budoucna.VojVed 
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Stránka zaměstnanců školy 

Paní učitelka Eva Horová 

Dostala jsem příležitost představit 
se našemu žactvu – už před 
časem. Nejsem sdílná o svojí 
osobě hned na potkání, a tak 
jsem souhlasila až po několika 
měsících. Jedním z důvodů je, že 
ti milí redaktoři už letos opouštějí 
školu. Navíc na Gutovce působím 
letos desátým rokem, a tak se 
možná menší zamyšlení hodí. 

Tak tedy něco o mně:  Narodila 
jsem se v Pardubicích a zde jsem 
také žila do maturity. Od malička 
jsem byla snílek a samotář. 
Nejšťastnější, když zněla hudba a 
já mohla zpívat a tančit doma 
mezi nábytkem.  Že budu někdy 

v životě učitelka mne ani nenapadlo. Rodiče vyhovovali mým zájmům, a 
tak jsem už od předškolního věku krasobruslila, navštěvovala rytmiku, 
později gymnastiku. Na konci základní školy jsem se začala učit stepovat 
a přes tento kurz jsem se dostala do studia moderního výrazového tance 
a jazz dance – vystupovali jsme v kulturních domech i v Pardubickém 
divadle. Pak mi tancování rodiče zatrhli, abych odmaturovala. 

Druhou mou velkou zálibou byla a je příroda. Vydržela jsem dlouhé 
minuty sedět a pozorovat brouky a mravence, dodnes jsou mojí velkou 
zálibou luční květiny a bylinky. Stačí mi prostě být venku a je mi dobře. 
Na základní škole jsem chodila do turistického oddílu – jezdili jsme často 
na sobotní výlety, učili se poznávat stromy, brouky, ptáky a motýly. V létě 
jsme jezdili na tábor pod stany s podsadou, které jsme sami stavěli. Měla 
bych napsat stavěly, protože to byl dívčí tábor. Kluci tábořili o pár 
kilometrů dál – hráli jsme společně fotbalový turnaj. Na táboře jsem se 



naučila vařit v polní kuchyni svoje první knedlíky ☺. Čas základní školy 
plynul klidně, měli jsme hodné učitele.  

Na gymnáziu jsme se každý den báli zkoušení, ale jinak to byl skvělý 
čas. Kamarádila jsem s klukem, který se chtěl stát malířem. Chodili jsme 
hodně na výstavy a do galerií a v té době mi začalo vadit, že vůbec 
nerozumím tomu, co je namalováno na většině starých obrazů – svatí, 
ukřižování atd. Začala jsem se víc zajímat o kořeny naší kultury. 

 Po maturitě jsem se rozhodovala, co dál. Bavila mne čeština – měla 
jsem skvělou profesorku na literaturu. Ale cesta ke studiu češtiny pro 
mne tehdy otevřená nebyla – z politických důvodů. Rozhodla jsem se pro 
matematiku – šla mi tak nějak samozřejmě. 

Tak jsem se dostala do Prahy – na Karlovu univerzitu – Matematicko-
fyzikální fakultu. První semestr přednášek mne vrátil k úvahám o 
nekonečnu, o smyslu věcí a bytí. Potkala jsem křesťany. Pochopila jsem, 
že věřit není v Boha, ale Bohu, že křesťan není dokonalý člověk, který 
nedělá chyby a má na všechno správnou odpověď. Jen má s Bohem 
blízký vztah a přijímá, co každému nabízí – zažila jsem velkou proměnu. 
Jako bych dostala nové oči a uši. Začala jsem chodit do jednoho sboru 
Církve bratrské. Ta vznikla jako pokračování Jednoty bratrské, jejímž 
posledním biskupem byl Jan Ámos Komenský. Tam jsem se také po 



nějaké době nechala pokřtít a tam jsem poznala svého manžela.  Máme 
tři děti – dvě dcery Marušku a Aničku a prostředního syna Honzu. 
Všichni jsou už dospělí. Syn se loňské prázdniny oženil. 

Moje první zaměstnání po vysoké škole byla práce matematika v Ústavu 
hygieny a epidemiologie.  Nepobyla jsem tam ale moc dlouho.  Naopak 
docela dlouho jsem byla doma s dětmi a přitom jsem pomáhala 
manželovi s korekturami knih. Stále ještě pomáhám – aby v knížkách 
nebyly chyby ani překlepy. Můj muž je už přes dvacet let vedoucí 
křesťanského vydavatelství Návrat domů. Knížky nás baví. 

 Po mateřské dovolené jsem přemýšlela o jiné práci.  Už nějakou dobu 
jsem v neděli ve sboru učila děti biblické příběhy a ukázalo se, že mi 
učení docela jde, děti to baví a mne také. Chtěla jsem zkusit učit ve 
škole, ale netroufla jsem si nastoupit do školy bez pedagogického 
vzdělání. Rozhodla jsem se ještě studovat. Do školy jsem nastupovala 
s nejmladší dcerou – ona do první třídy, já jako nová učitelka a hned 
třídní deváťáků. Od té doby mne učení pořád baví  - snažím se, aby mne 
to bavilo, a doufám, že pak to bude bavit i vás.  Na Gutovku jsem přišla 
na inzerát v Učitelských novinách. Když jsem zjistila, že zde učí moje 
dávná kamarádka, se kterou jsme vozívaly kočárky v parku (p. uč. 
Krejčí), bylo rozhodnuto. 

Jsem ráda, že učím právě zde na Gutovce. Nedávno mne pozvala 
děvčata z devítky na své taneční vystoupení v ZUŠ. Představení bylo 
moc krásné a těšilo mne, že většinu tváří i menších účinkujících znám 
z chodeb naší školy. Byla jsem na vás moc pyšná. Máme tu spousty 
šikovných, nadaných a pracovitých dětí. Bylo by super poznat i další 
talenty třeba na nějaké budoucí školní akademii.  

Přeji vám všem krásné blížící se prázdniny! Naučte se hodně z přírody a 
ze společného času s kamarády a vaší rodinou. Eva Horová 

Úpr ava:VojVed 

  



DĚTSKÝ GALAVEČER 
Dne 1. 6. 2015 ve velkém sále Městské 
knihovny od 18 hodin proběhl Dětský 
galavečer. Účinkovaly zde děti, které postoupily 
z recitační a pěvecké soutěže obvodního kola, 
které se konalo ve strašnické sokolovně. 

Večer byl zahájen seznámením s úspěšnými 
českými spisovateli a zpěváky (Alois Marhoul, 
Tomáš Bartůněk, Jiří Halberštát, Helena 
Krieglová). Poté následovalo představení 
jednotlivých vítězů soutěže. Začalo se od 
nejmladších předškoláků a postupně se 
procházelo kategoriemi až k nejstarším. 

Jednotlivá představení prokládala vystoupení dětí ze Sokola Strašnice. 
Večer byl velmi příjemný a zakončen živou muzikou kapely Z hecu. Naši 
školu reprezentovala Denisa Nováková z 9. B a přednesla báseň 
Taneční od Zuzany Novákové. Jako vždy, velmi krásně a procítěně! Za 
1. stupeň vystoupila Veronika Čejková ze 3.c, nádherně zazpívala  Nr. 
21.Chor  Ricevete od W. A Mozarta. Dále tam účinkovaly dvě holčičky ze 
4. B a ze 4. C v rámci představení Sokola. Pro všechny to byl úspěšný 
večer plný zábavy a pro ty nejmladší 
nová zkušenost a spousta 
nezapomenutelných dojmů. Vstupné 
bylo přesně 100,-Kč, ale za tu 
podívanou to stálo! 

Gratuluji všem účastníkům z naší školy 
a přeji jim spoustu dalších úspěchů. Ať 
už hereckých, básnických, nebo 
pěveckých. 

Ruby 

  



Medailonky od našich redaktorů 

Jmenuji se Vojtěch Vedral, jsem z 9.b, pro 
Tornádo jsem pracoval čtyři roky a dva jako 
šéfredaktor.Tato práce pro Tornádo (já osobně 
jsem to nazýval koníčkem) mi bude velice 
scházet, jak redakční rada, tak i úprava, psaní 
úvodníků, řešení problémů, reportáže se 
spolužáky, následný tisk a soutěže.Byla to 
zábava, ale také velká starost a 
odpovědnost.Doufám, že Tornádo zůstane 
takové, jaké je, a že vy,čtenáři, zůstanete při 
něm. Tímto bych se rád rozloučil s celým 
učitelským sborem a mými spolužáky, 
spoluredaktory a čtenáři a popřál vám všem 
hodně úspěchů v životě, ať se vám vše daří a 
někdy zase na viděnou. 

VojVed 

Ahoj, jmenuji se Jiří Krameš. V Tornádu jsem 
pracoval již od osmé třídy. Začínal jsem jako 
„Sporťák“. Postupem času jsem se dostal až 
k zástupci šéfredaktora. Poslední roky jsem se 
většinou staral o úpravu příspěvků atd. Práce 
mne bavila a byl jsem rád, že jsem mohl být 
součástí velkého procesu při produkci Tornáda.  
Přeji, ať se časopis dále rozvíjí a ať má plno 
úspěchu. Na shledanou. 

RamTer 

Jmenuji se Martin Soural a 
v Tornádu jsem poslední rok pracoval 
jako fotograf. Práce mě hodně bavila, 
mrzí mě, že jsem začal až v 9. třídě. 
Rád bych se s kolektivem Tornáda 
a vámi rozloučil a přeji hodně 
úspěchů do budoucna. 

MaSo 



Ahoj, jsem Anna Vedralová  z 9.A - také jsem 
se podílela na práci pro časopis Tornádo, k 
této práci mě přivedl můj bratr, který nastoupil 
dva roky přede mnou a práci si moc 
vychvaloval, tak jsem si s kamarádkami řekla, 
že bychom to mohly také zkusit. Pro časopis 
Tornádo pracuji již dva roky, první rok jsem 
byla redaktorkou a druhý už jako ilustrátorka, 
práce pro časopis mě moc bavila a kolektiv 
neboli ,,team" v Tornádu je také skvělý, tímto 
bych se s vámi chtěla rozloučit a popřát vám 
hodně štěstí do nového školního roku, mějte 
se hezky. 

Anne 

Jmenuji se Daniel Šafář a poslední rok jsem 
v Tornádu dělal osmisměrky a někdy nějaký 
článek. Docela mě mrzí, že jsem se do Tornáda 
nepřidal dříve. Práce pro školní časopis mě 
moc bavila. Loučím se s vámi, užívejte školní 
léta a čtěte Tornádo! 

DaŠa 

 

 

Jmenuji se Tereza Hejná a v časopisu Tornádo 
dělám vtipy a rubriku knih. Tento rok jsem si to 
s časopisem velmi užila. Chtěla bych se se všemi 
čtenáři časopisu rozloučit a doufám, že i nadále 
budete Tornádo číst. 

Terka H. 

  



Ahoj, já jsem Nikola Répalová.Články do 
Tornáda dělám už 2 roky a myslím si, že být 
redaktorem není jen o tom napsat článek, ale i o 
tom projevit svůj názor a nápad. Je to dobrá 
příležitost najít své místo a za zkoušku také nic 
nedáte.  

Nika 

 

 

Redaktoři, co nic nevzkazují 

Jana Svobodová 9.b Eva Šmejkalová 9.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gali 9.a 

 

  



Aťas 
Stejně jako každý rok se na konci 
školního roku konala výstava 
Aťasu. Obě jsme si jí moc užily a 
překvapilo nás, jaké máme ve 
škole i mimo ni nadané děti. 
Rozhodly jsme se, že uděláme 
rozhovor jak s Evou, tak i s dětmi. 
Mezi dětmi odpovídá Viky (V.), 
Patrik (P.) a Matyáš (M.). 

Rozhovory: 
Tornádo: Kolikátý rok již Aťas 
funguje? 
Eva: Tento rok je to 21 let. 
Tornádo: Na konci školního roku vždy probíhá výstava, přišlo na ni 
hodně lidí? 
Eva: Ano, přišlo hodně lidí, bylo to velmi příjemné. 
Tornádo: Je letošní výstava něčím výjimečná? Čím? 
Eva: Každý rok je něčím výjimečná, ale letos to budou asi –ismy. 
Tornádo: Když jsi byla malá, chodila jsi do nějakého výtvarného 
kroužku? 
Eva: Ano, chodila. 
Tornádo: Jaký druh vyrábění tě nejvíce baví? 
Eva: Nejvíc mne baví keramika. 
Tornádo: Přispěl/a jsi do výstavy nějakým svým výkresem? 
Děti: Bohužel ne (V.), chtěl jsem, ale nestihl jsem to (P.), ano, přispěl 
(M.) 
Tornádo: Jaká práce tě letos nejvíce zaujala? 
Děti: Určitě kalendář (V.), asi žabička (P.), Vše bylo zajímavé, ale nejvíc 
struktura drahokamu. 
Tornádo:  Co tě na Aťasu nejvíc baví? 
Děti: Všechny odpověděly, že keramika. 
Tornádo: Jak dlouho chodíš k Evě do Aťasu? 
Děti: 2 roky (V.), 2 roky (P.), 9 let (M.)  

Nikča, Julča 
  



Exkurze do památníku 

Terezín 
Exkurze se konala 
28.5.2015 ve 
čtvrtek. Doprovázely 
nás paní uč. Černá 
a Petráňková s 
panem průvodcem. 
Od školy jsme odjížděli kolem 8:15 hod 
a  cesta nám tam trvala zhruba jednu 
hodinu. Už při příjezdu před památník 
Terezín jsme mohli spatřit náznak 
protáhlých hradeb pevnosti, což nám 
mohlo naznačit rozlohu Němci 
vybudovaného  ghetta (koncentračního 
tábora Terezín). Při vchodu do areálu 
se nás ujal pan průvodce, aby nás 
provedl velkou a malou pevností a 

pověděl nám něco o historii. Při vstupu k bloku A nám mohl bliknout do 
očí nápis Arbeit macht frei na bráně - neboli 
práce vám dá volnost, kde započala naše 

prohlídka. Viděli jsme, 
kde byli lidé ubytováni, 
kde pobývaly ženy, 
děti a kde muži, jak probíhala hygiena. Také 
jsme mohli spatřit cely smrti (na samotce), jak 
fungovaly příkopy a hradby (Účelem pevnosti 
bylo chránit přístupové cesty, kterými během 
prusko-rakouských válek v 18. století 
postupovala nepřátelská vojska). Dále 
popraviště, důstojnické kino, důstojnický 
bazén, vše v malé pevnosti. Ke konci 
prohlídky jsme se podívali na dokumentární, 
dříve propagandistický film a pomalu jsme se 



přesouvali kolem památníčků k autobusu, který nás dovezl do centra 
města Terezín před Muzeum ghetta. Tam jsme si dali 45 minutový 
rozchod, aby si každý prohlédl exponáty vyjadřující utrpení Židů v 
Terezíně za 2.světové války. Když poslední člen skupinky vyšel z budovy 
muzea, začali jsme s pomalým přesunem na náměstí. Odtud jsme 
pokračovali do ulice Bohušovická brána, kde jsme navštívili další pietní 
místa s historickými předměty. Potom jsme se vydali ke krematoriu, kde 
byli vězni pitváni za účelem zjistit příčinu smrti, a pak následovala  
kremace. 

Vše, co jsme viděli, bylo velmi smutné a částečně deprimující. Celé 
město Terezín se všemi památkami se stává velice pietním místem.  

Nesmíme také zapomenout, že netrpěli pouze Židé, ale i obyčejní lidé a 
známí představitelé literatury. Umíralo se zde i po válce. Osvobozené 
vězně zde zadržela epidemie skvrnitého tyfu, při které umírali i obětaví 
lékaři a zdravotní sestry, kteří nemocné ošetřovali. Nesmíme dopustit, 
aby se něco takového, co probíhalo v Terezíně, někdy opakovalo 

Vše pro vás fotograficky zdokumentoval Martin Soural a Vojtěch Vedral 
9.b 

VojVed 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Kvíz na téma Jan Hus (7.c) 

 
Kvíz byl pokračováním akcí  na naší škole k výročí upálení M.Jana Husa. 

Celkem se zúčastnilo 245 dětí ve všech skupinách dohromady. 

Ze všech 245 dětí, které odevzdaly kvíz, mělo celkem 107 z nich 
odpovědi úplně správně. 

Skupiny: 

1. První kvíz byl pro 1. a 2. třídy z prvního stupně. 

Za tuto skupinu odevzdalo odpovědi 147 dětí. 

Zde bylo nejvíce plně správných odpovědí - celkem 84. 

Odměnu získali: Bujin Batdorj , 2.A  
   Vojtěch Kalina, 1. B 
   František Albrecht, 1. B 
   Nikolas Nikolov, 1. B 
   Kateřina Měchurová, 2. C 
 

2. Druhý kvíz byl pro 3.- 5. třídy prvního stupně. 

Za tuto skupinu odevzdalo odpovědi 76 dětí. 

Zde bylo celkem 22 správných odpovědí. 

Odměnu získali:  Eliška Muzikantová, 3. A 
   Adéla Voříšková, 3. A 
   Michaela Kollertová, 3. A 
   Filip Tomášek, 3. C 
   Doubravka Šimůnková, 3. B 

3. Poslední kvíz byl pro celý druhý stupeň stejný. 

Za tuto skupinu odevzdalo odpovědi 22 dětí. 

Zde bylo úplně nejmíň správných odpovědí, pouhá 1 
správná. 

 



Odměnu získali:  Daniel Dostál, 8. B 
   Emma Houfková, 6. A 
   Tereza Špaková, 8. B 
   Michaela Drymlová, 7. A 
   Diana Vencová, 8. B 
 

Rozhovor s paní učitelkou Černou: 

Tornádo: Dobrý den, paní učitelko, mohl bych s vámi udělat rozhovor? 

P.uč. Černá: Ano, určitě. 

Tornádo: Kolik dětí celkem odevzdalo kvíz? 

P.uč. Černá: Ze všech skupin jich bylo 245. 

Tornádo: Kolik bylo správných odpovědí? 

P.uč. Černá: Celkem 107 dětí odpovědělo správně. 

  V 1. skupině 84 ze 147 dětí. 

  Ve 2. skupině 22 z 76 dětí. 

  Ve 3. skupině pouze 1 z 22 dětí. 

Tornádo: Kdo vytvořil otázky? 

P.uč. Černá:Tvořila jsem je já s tím, že některé byly použity 
z projektového dne  na téma Jan Hus ze 7.C , která tvořila minikvízy. 

Tornádo:Jaké děti vyhrály? 

P.uč. Černá:   V 1. skupině- Bujin Batdorj 

  Ve 2. skupině- Eliška Muzikantová 

  Ve 3. skupině- Daniel Dostál 

Tornádo:Děkuji za rozhovor a přeji hezký zbytek dne. 

P.uč. Černá: Já také děkuji. 

Zebras7 

  



Přijímací zkoušky do 

matematických tříd 
Dne 3. 6. 2015 se na naší škole psaly přijímací zkoušky do 
matematických tříd šestého ročníku. Celkem se přihlásilo dvacet čtyři 
žáků a dostalo se dvacet jedna. To mi přijde jako velmi slušný výsledek, 
ale když jsem dělal zkoušky já, tak se nás hlásilo víc a ruku v ruce s tím 
se dostalo taky míň lidí. A co bylo v těchto zkouškách? Zdá se mi, že za 
„mých mladých let“ ve zkouškách bylo mnohem víc úkolů nežli teď. 
Tento rok víc záleželo na logice, než jak umíte počítat. Například se 
v testech neobjevily zlomky či číselné řady, naopak co zde bylo 
novinkou, bylo poznávání obrazců, jak jsou velké a jak se liší, či více 
příkladů na počítání s desetinnými čísly. Co ovšem zůstalo, byly převody 
jednotek. A jak to cítí žáci? Ti říkají, že to bylo lehké či lehčí než čtvrtletní 
testy z matematiky a prý z toho mají dobrý pocit. Ani se jim nedivím, 
když se dostali skoro všichni. Jen si myslím, že by se mělo přihlásit víc 
žáků, přece za zkoušku nic nedáte a co vy víte, možná byste se dostali. 

Rozhovor s panem zástupcem Chocenským 

1. Kolik bylo přijatých žáků? 

 Letos bylo přijatých žáků docela dost, ale oproti jiným rokům jich 
bylo  málo, protože většina odchází na gymnázia. 

2. Kolik bude tříd s rozšířenou výukou matematiky? 

 Budou dvě 6. třídy a v každé z nich bude jedna skupina 
s rozšířenou  výukou matematiky. 

3. Jaká je výhoda chodit do matematické třídy? 

 Víc se toho naučí a stihnou. Může se to hodit na přijímací zkoušky 
na  gymnázia nebo střední školy ve vyšších ročnících. 

4. Byl stejný test? 

 Ne, každý rok byl jiný test a výsledky byly zajímavé svou 
úspěšností. 

Fargo a Denis 

  



Škola v přírodě 

 

Od 23. do 30. května jeli žáci 2., 3. a 7. ročníků na školu v přírodě - jako 
vždy na Černou horu. V sobotu byl sraz před školou, nasedlo se do 
autobusů a už se vyrazilo. Po příjezdu na místo jsme se všichni ubytovali 
a pak každá třída organizovala činnost po svém. Paní učitelky ve 2. a 3. 
třídách vymýšlely dětem hry, honbu za pokladem a další. Dětem se to 
moc líbilo. A co dělali sedmáci? 7.B chodila každý den na výlety, 7.C 
měla nejčastěji nějaké aktivity venku na hřišti. Ptaly jsme se žáků na 
dojmy, všem se na škole v přírodě líbilo a určitě by chtěli jet znovu. 

Rozhovor: 

 

Tornádo: „Ahoj, líbilo se ti na škole v přírodě? Co se ti líbilo nejvíc?“ 

Žák: „Ano, moc se mi tam líbilo. Líbilo se mi snad úplně všechno, 
procházky, hry venku na hřišti, diskotéky… A učení taky nebylo až tak 
hrozné.“ 

Tornádo: „Bylo něco, co se ti nelíbilo?“ 

Žák: „Vlastně ani ne. Jen to, že nám v pokoji tekla rezavá voda, a taky 
to, že jsme ke konci týdne mohli do „pingpongárny“ jen s doprovodem 
dospělého...“ 

Tornádo: „Jaký výlet se ti líbil nejvíce?“ 

Žák:  „Nejvíce se mi asi líbil výlet do Jánských Lázní. Pak jsme taky 
mohli jít dobrovolně na Sněžku a to bylo opravdu úžasné. Jen byla na 
Sněžce velká mlha, tak nebylo nic vidět, ale jinak to byl nádherný výlet.“ 

Tornádo: „Chtěl bys jet znova?“ 

Žák: „Byl jsem tu už několikrát, ale pořád se mi tu moc líbí. Určitě bych 
jel znova.“ 

  



Příběhy: 

Bojovka 

Už nevím, který to bylo den, ale jednou jsme měli my „velcí“ udělat 
bojovku pro děti z 2. a 3. tříd. Já a moje kamarádka 
jsme se rozhodly, že oblečeme polštář oblečením, 
přivážeme mu na „krk“ provaz a druhou stranu 
provazu přivážeme na balkon. Pak že ho budeme 
pouštět dolů jako oběšence. Byl to geniální nápad, 
jen jsme se bály, že se mu smyčka vyvleče z krku, 
nebo že mu spadne oblečení. Když byl čas, 
připravily jsme našeho panďuláka na balkon 
(mimochodem, vypadal opravdu důvěryhodně, kdyby 
měl obličej, byl by jako živý) a nalíčily se. Pak už 
začaly přicházet děti. Pokaždé, když byly děti blízko, jsme našeho 
„kamaráda“ pustily dolů z balkonu. Oni se snad pokaždé lekli, až na pár 
výjimek. Poté jsme vždycky vykoukly a začaly jsme se šíleně smát atd. 
Takhle to šlo úžasně celý večer, až pak jednou tamtudy šli nějací kluci a 
ti se vůbec nebáli. Tak jsme je chtěly vyděsit o to víc. Hodily jsme dolů 
panďuláka a hle! Nespadlo mu oblečení, ani se nevyvlíkl...Jak náš 
polštář zvlhl, tak ztěžkl a lano se s ním přetrhlo. Takže nejen, že ti kluci 
měli legraci z ostatních, ale pak i z nás. Musely jsme si tedy pro polštář 
dojít, znovu ho přivázat a už ho radši jen nechat viset, aby se lano 
nepřetrhlo znovu. Bylo to opravdu veselé. 

  

 Všichni, koho jsme se ptali, by chtěli jet znovu. Dětem se nejvíce líbily 
výlety, diskotéky a hry na hřišti. Paní učitelky byly moc hodné, i jídlo 
všem chutnalo. Tak to vypadá, že si školu v přírodě všichni užili.  :-) 

Lucka, Terka 

  



Knižní rubrika 
 
Milí spolužáci, 
znovu je tu knižní rubrika, která vám každý měsíc představí jednu knihu 
a její další díly, pokud nějaké má. Dnes to bude: 
 

Čarovný kámen Brisingamenu 1 

 
autor: Alan Garner 

Klasika anglické fantasy se konečně dostává do rukou i českým 
čtenářům. Se Susan a Colinem se dostaneme do příběhu, který 
zlověstně povstává ze starobylých mýtů a legend. Temné bytosti zla 
získávají čarovný kámen Brisigamenu a je jen otázkou času, kdy se jim 
podaří ovládnout čarovnou moc v něm ukrytou a zničit navěky dobro. 
Budou Colin a Susan ochotni bojovat za záchranu dobra, nebo raději 
zapomenou, že se setkali se světem trpaslíků, elfů a čarodějů? 
 
Další díl: 
Měsíc Gomrathu 2 
 
Tyto knihy jsou zábavné a dobrodružné. Nebudete se s nimi rozhodně 
nudit! 

Terka H.  
 
  



Windows 10 

Aktualizace 
Jak už možná víte ,tak 29. července 2015 přichází na trh nejnovější 
operační  systém od windowsu (windows 10). Tento systém slučuje staré 
známé systémy (7 a 8). Zrovna pro těchto operačních systémech 
příchází funkce bezplatného upgradu [navýšení verze].  To znamená, 
že windows 7 a 8 se může změnit na windows 10 úplně zadarmo. Stačí 
jít na oznamovací lištu ( třeba tam, kde je wifi a reproduktory) a kliknout 
na logo windows 10 (stejné jako logo windows 8). Potom stačí kliknout 
na tlačítko „Rezervovat windows“ a zadat e-mailovou adresu. To je zatím 
vše a o dalším probíhání vás  budeme  informovat. 

 

Stáhne se, jak bude k dispozici. Podmínkou je ale aktivovaný windows. 

Denio 

  



Nejčernější den v dějinách 

motorsportu. Před 60 lety v  

zahynuly desítky lidí 
Přesně před šedesáti lety 
- 11. června 1955 - se 
odehrála při závodu 24 
hodin Le Mans 
nejstrašlivější tragédie v 
dějinách motorsportu a 
zřejmě i sportu jako 
takového. Vůz Mercedes 
pilotovaný Pierrem 
Leveghem se v cílové 
rovince okruhu La Sarthe 
po kolizi se soupeřem 
vznesl do vzduchu, kde začal hořet, a trosky spadly do prostoru pro 
diváky. Bilance nehody budí dodnes hrůzu: vedle pilota zahynulo 83 lidí, 
120 bylo zraněno. 

Tragédie v Le Mans 1955 

V roce 1955 se legendárního závodu 24 hodin v Le Mans účastnilo 76 
automobilů. Na startu stály porsche, ferrari, maserati, jaguary či 
mercedesy. Do jednoho z nich usedl i padesátiletý Francouz Levegh, 
jemuž triumf dvakrát těsně unikl. Měl poslední šanci. 

Dvě hodiny a 19 minut po startu, který je v Le Mans charakteristický 
dobíháním jezdců do kokpitů aut, se vozy blížily k hlavní tribuně. První 
byl Mike Hawthorn, druhý Lance Macklin a třetí Levegh, následovaný 
Juanem Manuelem Fangiem - legendou formule 1. Vedoucí jezdec chtěl 
nejprve zajet do boxů, ale svůj plán si rozmyslel a vrátil se na trať. 
Macklin na to zareagoval, nicméně dostal smyk. Levegh už nemohl včas 
uhnout. 

Srážka jej v rychlosti 240 kilometrů za hodinu odhodila na ochrannou 
bariéru. Mercedes se ve vzduchu převrátil a jako neovladatelný aeroplán 
vlétl do řad diváků. Těžký vůz ještě ve vzduchu explodoval, pilot ihned 
zemřel. Výbuch rozmetal do okolí tisíce úlomků z vozu. Bilance v 



přeplněném hledišti byla strašlivá. Všude krev, zranění lidé a doslova 
oddělené kusy těl. Zemřelo 83 osob, asi 120 lidí bylo vážně zraněno. 

Mohl za nehodu Hawthorn? 
V závodu se však pokračovalo!  Z piety odstoupily jen dva zbývající 
mercedesy. O tragédii věděli pouze diváci v okolí. Pořadatelé byli 
bezradní, jak z okruhu naráz dopravit desítky tisíc lidí. Argumentem byl i 
fakt, že by panika znemožnila rychlý zásah zdravotníků. Smutný maratón 
vyhrál Jaguar s piloty Ivorem Buebem a Hawthornem, kteří dosáhli 
rekordu s průměrnou rychlostí 170,5 km/h. Počet mrtvých byl také 
rekordní - vymazal 13 nebožtíků a 27 raněných ze závodu v německém 
Weybergu (1952). 

Experti se neshodli, kdo za tragédii mohl, ale nevíce jich dávalo vinu 
Hawthornovi, který nezvládl situaci. Sám to i v soukromí bezprostředně 
po nehodě údajně přiznal, později ale všechno popřel. Jiní přičítali vinu 
Macklinovi, který se nepodíval do zrcátek. Někteří zase poukazovali na 
Leveghův věk, mrtvý pilot se navíc nemohl bránit. Oficiálně byli všichni 
piloti osvobozeni i kvůli nedostatečnému zabezpečení okruhu. 

Smutná událost na francouzském okruhu měla dalekosáhlé důsledky. 
Vedla k diskusi o zlepšení bezpečnostních podmínek. Byl zvětšen 
odstup mezi závodícími a diváky. Značka Mercedes-Benz odstoupila z 

vrcholných 
šampionátů a 
své vozy vrátila 
na trať až v roce 
1987. Švýcaři 
dokonce závody 
na okruzích 
nadobro 
zakázali a zákaz 
byl odvolán 
teprve v roce 
2007. 

RamTer 

  



Vtipy 
 
U pana Nováka zvoní telefon. Když ho pan Novák konečně zvedne, ozve 
se: „Dobrý den, tady STB.“ Pan Novák: „Dobrý den, tady SBT.“ Volající 
se zarazí a znovu opakuje: No, ale tady je STB.“ Pan Novák: „No, a tady 
SBT.“ Volající se tedy zeptá: „A co to znamená?“ Pan Novák: „ 
Soukromý Byt ,Troubo!“ 
 

 
 
Veverka sedí na stromě a louská oříšky. 
Rozlouskne první - stříbrné šaty. 
Rozlouskne druhý - zlaté šaty. 
Rozlouskne třetí - diamantové šaty. 
Veverka se rozpláče, schoulí se na větvičku a vzlyká: "Já se asi kvůli té 
pohádce nikdy nenajím!" 
 

 
 
Manželka takhle jednou přijede z práce domu a povídá manželovi: 
"Drahý, v karburátoru je voda." 
"Voda v karburátoru? To je divný." 
"Opravdu, v karburátoru je voda." 
"Prosím tě, vždyť ty ani pořádně nevíš, co je to karburátor. Kdes nechala 
auto?" 
"V bazénu." 
 

 
 
Černoch s papouškem na rameni vejde do obchodu a prodavačka praví: 
"Je krásný, odkud ho máte?" „Z Afriky, tam je jich plno," odpoví 
papoušek. 

 
 
Přijde chlap do francouzské restaurace a strašně se opije francouzským 
koňakem. 
Přijde k němu číšník a ptá se: "Budete platit?" 
"Berete perly?" 
"Ano, zajisté." 
"Tak mi dejte třikrát ústřice a držte mi palce." 

Terka H. 
  



Osmisměrky 
Vyškrtej slova a najdi tajenky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slova: Alan, Arkad, čolek, dron, doga, koza, Koloděje, lupa, louda, muškáty, noky, 
policie, puk, pošta, pes, tečka, televize, suk, vláda. 

Tajenka: _   _   _   _   _ 

E I M O N O R T S A 
M D H S K N E V S M 
A A L T O R Á T T E 
N V A R N B R É C R 
U A V A E A T I Ř I 
E L A V C Í N D Y K 
L H L A U D O N S A 
E I S L E S T V Á M 
I J L L O U R B O B 
B E D Ř I CH Č Í . . 

 

Slova: Amerika, astronomie, Astra, Bedřich, bobr, Brno, Emanuel, hlava, Jihlava, 
konec, lednice, laudon, lest, Ostrava. 

Tajenka: _   _   _   _   _   _     _   _   _   _   _     _   _     _     _   _   _   _      _   _   _   _   
_ ..  

 
Minulé číslo: 
Tajenky: Báň, Dráp. 
 
Tajenky z tohoto čísla budou zveřejněny 24.6.2015 na dveřích kabinetu 
českého jazyka ve druhém patře. 

DaŠa 

T E L E V I Z E N S 
K E V O D Ň A N Y O 
U Š Č O L E K O L K 
S A K K O Z A K O O 
D R O N A L O Y N L 
O K O L O D Ě J E L 
G A P U K A T Š O P 
A D D P O L I C I E 
A A L A N A D Á L V 
M U Š K Á T Y S E P 


